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1. Inledning

1.1. Bakgrund
År 2009 genomförde revisorerna i Hultsfreds kommun en granskning av kommu-

nens arbete med näringslivet. I samband med granskningen år 2009 gjordes be-

dömningen att arbetet i stort bedrevs ändamålsenligt. Men samtidigt fanns det ett

antal områden som behövde klargöras för att göra det än mer ändamålsenligt. Med

detta som grund vill revisorerna göra en uppföljning av granskningen från år 2009.

1.2. Syfte
Bedriver kommunstyrelsen ett ändamålsenligt näringslivsarbete och är den interna

kontrollen tillräcklig?

1.2.1. Revisionskriterier
 Är kommunens näringslivsarbete ändamålsenligt organiserat?

 Bedrivs arbetet enligt de intentioner som kommunfullmäktige har gett i tillväxt-
och näringslivsprogram?

 Sker uppföljning av tillväxt- och näringslivsprogrammet?

 På vilket sätt har SBC nöjd kund index påverkat verksamheten?

 Vilka åtgärder är vidtagna efter granskningen som genomfördes år 2009?

1.3. Metod
Intervjuer har skett med Lars Gjörloff, utvecklingschef och Michael Leijonhud, nä-

ringslivsstrateg & chef Infrastrukturkansliet.

Följande dokument har gåtts igenom: handbok för företagslotsar, vi lotsar dig rätt,

öppna dörrarna för framtidens företagsklimat, handbok för företagande, årets före-

tagargala, tillsammans bygger vi framtiden, företag och arbetstillfällen, kraft att

växa, regionalt investeringsstöd, tillväxt Hultsfred 2012, Kalmar – Linköping hu-

vudstråket, sammanfattning utvärdering 2012, enkät om företagsklimatet, insikt

2013 Hultsfreds kommun, händelseplan näringslivsarbete 2013 och 2014, centrum

gestaltning, Sjömarken 1, protokoll tillväxt och näringslivsrådet och UC näringslivs-

analys Hultsfreds kommun 2013.

Rapportens innehåll är avstämt med Lars Gjörloff.

http://www.hultsfred.se/artikel/kontakt/michael-leijonhud/
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2. Iakttagelser

2.1. Organisation
Kommunens arbete gentemot näringslivet organiseras från utvecklingsenheten. Det

är flera förvaltningar som är engagerade i arbetet för att stödja och utveckla kom-

munens näringsliv. Detta sker framförallt genom det Lots system som har införts i

kommunen. För att tydliggöra detta har en handbok för företagslotsar tagits fram.

”Inget företagsärende är den andra likt. Därför ska vi ha många dörrar in,

men alla dörrar ska leda till samma mål. På vägen ska ärenden få en kor-

rekt och snabb hantering.”

Arbetet är till stora delar organiserat utifrån tillväxt- och näringslivsprogrammet

och de olika insatsområdena.

För varje år upprättas en händelseplan för näringslivsarbetet och vilka aktiviteter

som ska ske under året.

Det finns ett näringslivsråd i kommunen. Detta råd träffas fyra gånger om året. To-

talt ingår 31 stycken i näringslivsrådet. 10 är kommunala företrädare och 21 är re-

presentanter för näringslivet. I samband med träffarna sker även utvärdering av

själva träffen. Det är övervägande del positiva omdömen om träffarna.

2.2. Tillväxt- och näringslivsprogram
Det av kommunfullmäktige antagna tillväxt- och näringslivsprogram styr all den

verksamhet som bedrivs av utvecklingsenheten och lotsverksamheten, enligt de

intervjuade. De menar att all verksamhet har sin grund i det program som fullmäk-

tige har antagit.

För varje insatsområde finns en grupp som består av dels representanter från

kommunen och från näringslivet.

Insatsområde Ansvarig

Fler arbetstillfällen och företag Lars Gjörloff

Kompetens och utbildning Cynthia Strömberg

Stark och mer utvecklad infrastruktur Michael Leijonhud

Attraktivt boende Sara Dolk

Utveckling av kultur, upplevelse och turism Henric Oscarsson

Utveckling av handel och landsbygdsservice Malin Albertsson

Miljöfokus – hållbar tillväxt och teknikutveckling Anders Helgée

Söka aktiv samverkan med grannkommuner och reg-

ioner samt civilsamhället

Lars-Erik Rönnlund
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2.2.1. Uppföljning av tillväxt- och näringslivsprogram
Årliga utvärderingar sker av tillväxt- och näringslivsprogrammet. Dels sker en

sammanfattning av respektive insatsområde, dels respektive mål under insatsom-

rådena.

För respektive insatsområde går gruppen igenom målen och bedömer måluppfyllel-

sen.

2.3. Undersökningar
Det genomförs undersökningar av olika slag hur näringslivet uppfattar kommunen.

Dessa undersökningar används för att styra verksamheten och åstadkomma förbätt-

ringar.

I flera undersökningar har kommunen flyttat fram sina positioner. Bland annat i

Svenskt näringslivs rankning av kommuner har kommunen mellan åren 2007 till

2013 förbättrats sin position från 243 till 169.

I insikt 2013 som är en servicemätning av kommunens myndighetsutövande

gentemot företag. Även i denna mätning har kommunen förbättrat sitt resultat mel-

lan åren 2011 och 2013.

2.4. Åtgärder
Vid föregående granskning påtalades att mål och resurser tydligare skulle kopplas

ihop. Den aktiveter som idag genomförs, enligt de intervjuade, ryms inom den bud-

get som fullmäktige har beslutat om.

Hultsfreds kommun har varit med och utarbetat en standard för hur arbetet med

lotsverksamhet ska gå till.
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3. Revisionell bedömning

Vi bedömer att kommunstyrelsen genom bland annat utvecklingskontoret bedriver

ett ändamålsenligt näringslivsarbete, både avseende befintligt näringsliv och att

skapa förutsättningar för en utveckling av näringslivet i kommunen. Detta grundar

vi på att arbetet som idag bedrivs utgår från det av kommunfullmäktige antagna

tillväxt- och näringslivsprogram. Införandet av företagslotssystemet bidrar till att ta

om hand alla ärenden på ett effektivt sätt.

En synpunkt som kommunen kan fundera på vid revideringen av sitt tillväxt- och

näringslivsprogram är att minska antalet mål och aktiviteter under respektive in-

satsområde, idag innerhåller programmet många mål och aktiviteter.

I gjorda undersökningar har företagarnas attityd och syn på kommunens sätt att

arbeta förbättrats successivt. Detta ser vi som ett resultat i den tydlighet som arbe-

tet idag bedrivs.

Sedan år 2009 när en granskning genomfördes har arbetet strukturerats på ett

mycket tydligt sätt. Bland annat upprättas en händelseplan som visar vad som ska

ske under kommande år.

Vi bedömer vidare att den interna kontrollen är tillräcklig. Detta grundar vi på att

uppföljning av tillväxt- och näringslivsprogrammet sker på ett strukturerat sätt.

2014-02-18

Pär Sturesson Caroline Liljebjörn

Projektledare Uppdragsledare


